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“Deus, para a 
felicidade do homem, 
inventou a fé e o 
amor. O Diabo, 
invejoso, fez o 
homem confundir fé 
com religião e amor 
com casamento”.
Machado de Assis (1839/1908)
Escritor brasileiro

BOLSAS
O Ibovespa: +0,58% Pontos: 
64.593,10 Máxima de +1,52% 
: 65.197 pontos Mínima de 
-0,32% : 64.016 pontos Volu-
me: 6,8 bilhões Variação em 
2017: 7,25% Variação no mês: 
-0,6% Dow Jones: -0,03% Pon-
tos: 20.656,10 Nasdaq: -0,02% 
Pontos: 5.877,81 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1465 Venda: R$ 3,1470 
Variação: +0,05% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,22 Venda: R$ 3,32 
Variação: -0,1% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,1296 Venda: R$ 
3,1302 Variação: +0,46% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,1200 
Venda: R$ 3,2900 Variação: 
+0,09% - Dólar Futuro (maio) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 11,35% ao 
ano. - Capital de giro, 13,09% ao ano. 
- Hot money, 1,77% ao mês. - CDI, 
12,13% ao ano. - Over a 12,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.257,30 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,32% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 127,500 
Variação: +0,83%.

Cotação: R$ 3,1615 Variação: 
+0,08% - Euro (17h30) Compra: 
US$ 1,0596 Venda: US$ 1,0596 
Variação: -0,43% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,3350 Venda: R$ 
3,3370 Variação: -0,3% - Euro tu-
rismo Compra: R$ 3,2730 Venda: 
R$ 3,5000 Variação: +0,09%.

Futuro: +0,27% Pontos: 64.485 
Máxima (pontos): 65.315 Míni-
ma (pontos): 64.035. Global 40 
Cotação: 915,805 centavos de 
dólar Variação: -0,34%.

O ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles, ne-
gou que a proposta ini-

cial da reforma da Previdência 
tenha sido formulada com “gor-
dura” e disse que as medidas 
propostas “estão dentro de uma 
margem razoável em qualquer 
projeto de negociação”. “Não é 
questão de cortar gordura, mas 
margem de negociação, que 
possa levar ao cumprimento 
dos objetivos”, afi rmou, durante 
entrevista coletiva no Palácio 
do Planalto. 

Meirelles disse ainda que, “de 
fato”, existem no Congresso al-
gumas propostas de mudanças 
bastante fortes que “levariam 

     

Reforma da Previdência 
não tem gordura, mas 
'margem de negociação'

ao extremo” e fariam com que 
os efeitos da reforma fossem 
muito postergados. “Umas das 
coisas que tomamos cuidado 
ao analisar, são duas coisas: de 
um lado o impacto social das 
medidas e de outro lado impacto 
fi scal”, comentou.

O ministro afi rmou que não 
será preciso medidas compen-
satórias já que as mudanças 
previstas na reforma estão 
dentro do razoável “Não há 
necessidade, no momento, de 
grandes medidas compensató-
rias”, reforçou. 

Questionado sobre a pressão 
da bancada feminina para que 
haja uma diferenciação da 

idade mínima para homens e 
mulheres, Meirelles disse que 
“não há, no momento, incor-
porado na proposta mudança 
de idade mínima para aposen-
tadoria de mulher e homens”. 
Apesar disso, ele destacou que 
nas regras de transição há uma 
diferenciação. 

Pela proposta inicial a regra 
de transição afetaria mulheres 
a partir dos 45 anos e homens 
a partir dos 50. Segundo Mei-
relles, essa diferença seria 
mantida por “um longo perío-
do”. “Nas discussões que estão 
sendo feitas para o período de 
transição, todas as mudanças 
são passíveis de acontecer”, 

Os ministros do Planejamento, Dyogo Oliveira e o da Fazenda, Henrique Meirelles,

durante coletiva de imprensa no Palácio do Planalto.

disse, destacando que o ob-
jetivo é chegar a uma idade 
mínima igual daqui há 20 anos, 
“de acordo com os padrões 
internacionais”. 

A meta fi scal para 2018 será 
um défi cit primário de R$ 129 

bilhões para o governo central, 
informou Meirelles. A meta foi 
revisada, de um número ante-
rior de défi cit de R$ 79 bilhões. 
Será o quinto ano em que a 
União fecha com as contas no 
vermelho gastando mais do que 

arrecada. No caso do setor 
público consolidado, que inclui 
Estados, municípios e estatais, 
a meta é de défi cit de R$ 131,3 
bilhões para o ano que vem. 
Ambos os valores equivalem 
a 1,8% do PIB (AE).

Confl ito na Síria
O Ministério de Relações Exte-

riores manifestou “preocupação” 
com a escalada do confl ito militar 
na Síria. Em nota, o Itamaraty tam-
bém reiterou “sua consternação 
com as notícias de emprego de 
armas químicas no confl ito sírio” e 
cobrou investigações que apontem 
os responsáveis pelo uso desse tipo 
de armamento, além das devidas 
punições.

São Paulo - O governador de 
São Paulo, Geraldo Alckmin  
afi rmou na sexta-feira (7), que 
o Brasil está fazendo reformas e 
criticou o populismo durante a 
etapa América Latina do Fórum 
Econômico Mundial de Davos, 
que está sendo realizado em 
Buenos Aires. O tucano também 
classifi cou a geração de empre-
gos como o maior desafi o mun-
dial atual. O governador viajou 
ao país argentino, onde recebeu 
ofi cialmente o anúncio de que 
São Paulo será sede do evento 
regional em abril de 2018. 

Ao ser provocado para falar 
dos desafi os de gerações jovens 
e mais experientes nos países, 
Alckmin citou as reformas que 
o presidente Michel Temer 
está tentando aprovar no Con-
gresso. “Entre elas a reforma 
da Previdência e a outra tem 
a ver com trabalho, que tem 
leis do século passado. É um 
grande desafi o para o mundo. A 
tecnologia desemprega, a agri-
cultura mecaniza, a indústria 
robotiza. Um grande problema 
do mundo será a empregabili-
dade”, disse.

O governador defendeu que 
a América Latina deve discutir 
como integrar as pessoas ao 
emprego frente às mudanças 
tecnológicas e disse que o 
“velho modelo” educacional 
não funciona mais, defendendo 
uma reforma educacional e 
criticando o populismo. “Não 

Governador de São Paulo, 

Geraldo Alckmin.

O governo propôs salário 
mínimo de R$ 979 para o pró-
ximo ano. O valor consta do 
projeto da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) de 2018, 
apresentado na sexta-feira 
(7) pelos ministros do Plane-
jamento, Dyogo Oliveira, e da 
Fazenda, Henrique Meirelles. 
Atualmente, o salário mínimo 
é R$ 937. 

De acordo com Oliveira, a 
equipe econômica seguiu a 
regra atual, que determina 
a correção do mínimo pela 
infl ação do ano anterior pelo 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) 
mais a variação do Produto 
Interno Bruto (PIB), de dois 
anos anteriores. Como em 
2016 houve contração de 3,6% 
do PIB, o salário mínimo será 
corrigido exclusivamente pela 
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Cambridge - A decisão do TSE 
sobre o pedido de cassação da 
chapa Dilma Rousseff-Michel 
Temer será a mais “grave” da 
história da Corte, avaliou o pre-
sidente da instituição, Gilmar 
Mendes, que espera a retomada 
do julgamento em maio. “O tri-
bunal terá de ter noção de suas 
responsabilidades”, afi rmou. 
Além do potencial impacto da 
decisão, o caso é importante 
por revelar como foram fi nan-
ciadas as campanhas eleitorais 
no Brasil, em especial a de 2014, 
disse Gilmar. 

O ministro não quis estimar 
um prazo para conclusão do 
julgamento, mas disse que o 
processo será “célere”. Lem-
brou que a jurisprudência da 
corte é “pacífi ca” e prevê a 
cassação tanto do titular da 
chapa quando a de seu vice. 
Mas ele observou que o caso 
Dilma-Temer tem uma “sin-
gularidade”, que é o fato de 
a cabeça de chapa já ter sido 
afastada do cargo. No único 
caso semelhante que analisou, 
sobre o Estado de Roraima, o 
TSE julgou o pedido improce-
dente contra o vice e o manteve 

Presidente do TSE, ministro 

Gilmar Mendes.

Cambridge - No momento em 
que a sociedade brasileira exige 
maior participação, o ‘Congres-
so discute uma reforma política 
excludente, que fortalece o 
poder dos partidos e de seus ca-
ciques por meio da lista fechada 
e institucionaliza o abuso do 
poder econômico com dinheiro 
público’, afi rmou na manhã de 
sexta-feira (7), a fundadora da 
Rede, Marina Silva, em palestra 
no Massachusetts Institute of 
Technology (MIT). 

Marina defendeu a Lava Jato, 
lamentou o clima de intolerân-
cia e de falta de diálogo no Brasil 
e disse que ainda não decidiu 
se disputará a presidência em 
2018. “Ainda estou no processo 
de discernimento”, declarou. 
Na sua avaliação, a atribuição 
de rótulos a pessoas que têm 
posições divergentes é um dos 
fatores que difi cultam o debate 
público no país. “Por que vou 
debater com um eco-chato?”, 
exemplifi cou, usando um dos 
rótulos aplicados a ela própria. 
Quando o moderador se referiu 
a “coxinhas” e “mortadelas”, ela 
fez outra auto-referência: “Fal-
ta incluir os vegetarianos.”

STJ revoga prisões, 
mas afasta 
conselheiros 

Brasília - O ministro Felix 
Fischer, do STJ, revogou  a 
ordem de prisão temporária 
de conselheiros do Tribunal de 
Contas do Estado do Rio, alvo 
da investigação no âmbito da 
Operação Quinto do Ouro, que 
estão presos desde o dia 29 de 
março. São eles: Aloysio Neves, 
Domingos Brazão, José Gomes 
Graciosa, Marco Antônio Alen-
car e José Maurício Nolasco. 

Também foi determinado 
pelo ministro o afastamento 
destes cinco conselheiros do 
TCE do Rio e também de Jo-
nas Lopes de Carvalho Júnior, 
que foi o delator do esquema 
investigado, por 180 dias, prazo 
prorrogável caso necessário. O 
STJ informou que os conselhei-
ros terão de cumprir medidas 
cautelares, mas não detalhou 
quais seriam estas medidas. O 
inquérito segue em segredo de 
justiça no tribunal(AE).
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Fundadora da Rede,

Marina Silva.
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São Paulo - O Brasil pode cres-
cer 3,5% no ano que vem, caso 
a agenda de reformas avance, 
principalmente a reforma da 
Previdência, afi rma o Instituto 
Internacional de Finanças (IIF) 
em relatório na sexta-feira (7), 
com rápidos comentários sobre 
três países da América Latina - 
Brasil, México e Argentina.

O IIF avalia que há 
crescente otimis-
mo que o 

presidente Michel Temer vai 
conseguir apoio político sufi -
ciente para aprovar a reforma 
da Previdência. O avanço da 
reforma vai dar novo estímulo 
para a confi ança dos investido-
res e consumidores no Brasil 
e ainda permitir que o Banco 
Central prossiga cortando os 
juros em ritmo acelerado. 

O relatório do IIF foi produ-
zido depois que os economistas 
do instituto, que tem sede em 
Washington e é formado pelos 
500 maiores bancos do mundo, 
participaram de um fórum 
este mês no Paraguai sobre 
perspectivas econômicas para 
América Latina e outro em 
Buenos Aires (AE).

Consultoria vê 
70% de chance 
de reforma 
‘robusta’

São Paulo - A consultoria 
norte-americana de risco político 
Eurasia acredita que o governo 
vai aprovar uma reforma da 
previdência “robusta”, apesar do 
governo ter autorizado fl exibilizar 
cinco pontos do texto original. Em 
relatório divulgado na sexta-feira 
(7), os analistas mantém a proba-
bilidade de 70% para a aprovação 
do texto com ao menos 50% do 
conteúdo original.

A Eurasia avalia que as con-
cessões que o governo sinalizou 
que fará já eram esperadas e fa-
zem parte do jogo. Além disso, 
terão impacto fi scal “modesto”. 
O relatório da consultoria res-
salta que a resistência à refor-
ma persiste no Congresso. “O 
governo claramente tem feito 
progresso nas últimas duas 
semanas para conseguir uma 
maioria”, afi rma o relatório. 

A avaliação dos analistas é que 
o governo tem feito um esforço 
com cada partido para explicar 
a reforma e o custo econômico 
que teria da não aprovação do 
texto, mais um ponto para a Eu-
rasia manter a probabilidade de 
aprovação da reforma em 70%. 
A reforma “ambiciosa” proposta 
pelo governo foi desenhada 
já com alguma gordura para 
cortar, destacam os analistas. 
Por isso, era esperado que o 
governo recuasse em alguns 
pontos (AE).

Governo propõe salário mínimo 
de R$ 979 para o próximo ano

bilhões para R$ 129 bilhões, a 
meta de défi cit primário (re-
sultado negativo nas contas 
do governo sem o pagamento 
dos juros da dívida pública) 
para 2018. De acordo com os 
ministros, a nova meta leva em 
conta a queda de arrecadação 
decorrente da recessão de 2015 
e de 2016, que se manifesta nas 
receitas do governo com certo 
tempo de defasagem.

“Em 2018 ainda sofreremos 
um processo de atraso da res-
posta na receita. As empresas 
ainda estarão acumulando mui-
tos créditos fi scais decorrentes 
de prejuízos anteriores. A recu-
peração da economia em 2018 
não impacta imediatamente na 
arrecadação. Do lado das re-
ceitas ainda teremos em certa 
medida efeitos da recessão”, 
disse Oliveira (ABr).

variação do IPCA de 2017. 
Para chegar a estimativa, 

o governo considerou a esti-
mativa de 4,48% para o IPCA 
que consta do boletim Focus, 
pesquisa com mais de 100 
instituições fi nanceiras divul-
gada toda semana pelo Banco 
Central.

O projeto da LDO aumentou 
em R$ 50 bilhões, de R$ 79 
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Decisão será a mais 
‘grave’ da história do TSE

no cargo, afi rmou. “É o único 
paradigma.”

Gilmar disse não ver pro-
blemas no fato de o ministro 
Alexandre de Moraes participar 
do julgamento, apesar de ter 
integrado o gabinete de Temer. 
“Todos vêm de algum lugar”, 
afi rmou. O ministro usou como 
exemplo o STF, integrado por 
sete magistrados nomeados 
por presidentes petistas “Nin-
guém imputa a eles suspeição 
e foram eles que conduziram 
por maioria o debate sobre o 
impeachment” (AE).

Alckmin cita reformas de 
Temer e critica populismo

podemos cair no populismo 
e neste discurso”, afirmou. 
Durante painel com outras 
lideranças latinas, Alckmin des-
tacou que há uma preocupação 
com a violência de gênero. 

“Em São Paulo, reduzimos o 
índice de homicídios em 25 por 
100 mil habitantes para 8 por 
100 mil habitantes e renovamos 
toda a legislação para combater 
a violência contra a mulher e 
protegê-las”, disse. Ao afi rmar 
que é uma grande alegria receber 
o evento no próximo ano, Alck-
min destacou a participação dos 
jovens nas discussões. “O futuro 
começa hoje e este se chama 
juventude. Realmente estamos 
muito contentes de ver essa força 
e ver que os jovens participam 
mais da vida política”, disse o 
tucano (AE).

Marina critica reforma 
política proposta

Marina ressaltou que é favor 
do fi nanciamento público de 
campanha, mas criticou o fato 
de que sua distribuição será 
feita com base em bancadas 
defi nidas em eleições anterio-
res, nas quais o abuso do poder 
econômico e a prática de caixa 
2 eram comuns. Ela também 
criticou o valor de R$ 2,5 bi-
lhões proposto para o Fundo 
Partidário, que, em sua opinião 
“institucionalizaria” o abuso 
econômico. “Minha proposta é 
quebrar o monopólio da políti-
ca, estabelecendo candidaturas 
independentes” (AE).

Brasil pode 
crescer 3,5% em 
2018 se aprovar 
reformas


